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Gemeente Stichtse Vecht  Provincie Utrecht Begrotingsjaar 2017

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 9

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

             b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2017 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 mei 2017

De griffier, De voorzitter,

De wijziging heeft betrekking op de ''GRP 2017 - 2021 ".  In 2012 is het eerste Gemeentelijk Rioleringsplan voor de 
Gemeente Stichtse Vecht tot stand gekomen. Het plan is vastgesteld voor de periode 2012 – 2016 en dient in 2017 
opgevolgd te worden door een nieuw GRP. Gemeenten zijn vrij om de looptijd te bepalen, gebruikelijk is een periode 
van 5 jaar. Gekozen is om de looptijd van dit GRP op 5 jaar te stellen. Bij invoering van de nieuwe wetgeving dient het 
GRP-beleid van kracht te blijven tot het wordt vervangen door (een) beleid(sdocument) binnen de kaders van de 
nieuwe wet.  
 
Dit GRP beschrijft de beleidsvoornemens en (bijbehorende) maatregelen voor inzameling, transport en (lokale) 
verwerking van stedelijk afval-, hemel- en grondwater in de gemeente Stichtse Vecht voor de periode 2017-2021. In het 
bijzonder geeft dit plan weer op welke wijze wij stappen gaan zetten op de weg naar het creëren van een 
klimaatrobuuste leefomgeving. Het beleidsplan vertaalt de voorgenomen maatregelen naar een kostendekkingsplan en 
geeft aan welke gevolgen dit heeft voor de rioolheffing. 
 
De exploitatielasten en kapitaallasten vormen samen de totale kosten. Tegenover de kosten staan de opbrengsten uit 
de rioolheffing. Naast de rioolheffing zijn er geen andere inkomsten.  Alle kosten worden uit de rioolheffing gedekt, 
waarvoor een 100% kostendekkend tarief geldt. Bij het bepalen van het tarief kijkt de gemeente naar het waterverbruik 
bij de aansluiting. Ten tijde van dit schrijven zijn de tarieven voor 2017 in concept bepaald.  
 
Om vervelende verrassingen voor te burgers te voorkomen, streeft de gemeente gelijkmatige ontwikkelingen van de 
tarieven na. In 2017 en 2018 hanteert de gemeente daarom hetzelfde tarief als in 2016. Vanaf 2019 tot en met 2035  
staat de gemeente een jaarlijkse stijging van 2,6 % toe. Dit is exclusief de jaarlijkse indexatie. 
 
Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand  raadsvoorstel en - besluit. 
 
 



LASTEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2017 x € 1.000

Bedrag van de
Programma- Programmaomschrijving nieuwe of verhoging verlaging van de nieuwe raming van

nummer van de bestaande raming bestaande raming het dienstjaar

0003 Fysiek 624 6.277
- verhoging budget fysiek ten behoeve
van kosten € 624.000

624 0 624



BATEN
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2017 x € 1.000

Bedrag van de
Programma- Programmaomschrijving nieuwe of verhoging verlaging van de nieuwe raming van

nummer van de bestaande raming bestaande raming het dienstjaar

0003 Fysiek 624 6.471
Mutaties reserves
 - onttrekking egalisatievoorziening riolering

528.000€                                                           
- bijstelling opbrengstraming rioolrechten

96.000€                                                             

624 0 624
Saldo 0
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